
 טיפים לניהול אנשי קשר בסמארטפון
SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 רובנו יודעים כיצד לשמור אנשי קשר במכשיר, אך חשוב שנדע גם לנהל אותם כראוי.
 הטיפ הכי חשוב שלנו לניהול אנשי קשר הוא זה: כאשר אנו שומרים אנשי קשר

 במכשיר, חשוב שנדמיין לרגע איך נחפש אותם בעתיד. נוכל להצמיד לשם איש הקשר
 כינוי שיעזור לנו למצוא אותו בעתיד. כך למשל, אם אנו עלולים לשכוח את שמו של

  חיים, החשמלאי – נכתוב באנשי הקשר "חיים חשמלאי".

 טיפ נוסף חשוב הוא לא לנסות לחסוך במקום, אלא להיפך. כתבו בשמות אנשי הקשר
  תיאורים מפורטים הכוללים מילות מפתח שככל הנראה תחפשו בעתיד.

 המטרה

 רכישת מיומנות בניהול אנשי הקשר בסמארטפון.

 סדר הפעולות
 שמירת אנשי קשר

 פתחו את אפליקציית אנשי קשר או את האפליקציה של הטלפון1.

 וודאו שאתם נמצאים באזור של אנשי הקשר - על ידי כך שתראו את רשימה של2.
 אנשי הקשר שלכם

 חפשו את כפתור הוספת איש קשר - כפתור זה שונה ממכשיר למכשיר ומופיע3.
 בצורות הבאות:

 עיגול עם סמל של "+"1.

 או שיהיה כתוב "הוספת איש קשר חדש"2.

 או "איש קשר חדש"3.
 לחצו על הכפתור4.
 הקלידו את שם איש/אשת הקשר5.

 ניתן להוסיף גם פרטים נוספים על אנשי הקשר על מנת לזכור במי מדובר -
 לדוגמא "דוד משיעור אנגלית"

https://smartphonelessons.net/


 גללו מטה עד שתראו מקום שניתן להקליד בו וכתוב לצידו או בתוכו "מספר6.
 טלפון" ולחצו על השדה.

 הקלידו את מספר הטלפון7.

.8"V" לסיום לחצו על "שמירה" או על סימן 
  

  עריכת אנשי קשר
 בדומה לשמירת אנשי קשר, נאתר קודם את איש הקשר שברצוננו לערוך1.

 באפליקציית אנשי הקשר או באפליקציית הטלפון.
 כשנמצא את איש הקשר שברצוננו לערוך, נלחץ עליו נגיע למסך עם פרטי2.

 הקשר. (לפעמים נצטרך ללחוץ גם על "פרטים נוספים")
 במסך ובו פרטי איש הקשר נחפש את כפתור "עריכה" / "עריכת איש קשר".3.

  לפעמים במקום הכפתור יופיע סמל של עיפרון ��.
 לאחר לחיצה על עריכה, נוכל להיכנס לפרטי איש הקשר ולעדכן את הפרטים4.

  כרצוננו.
.5"V" לסיום לחצו על "שמירה" או על סימן  

  
 חיפוש אנשי קשר

 באפליקציות אנשי הקשר ובאפליקציית הטלפון תופיע לרוב תיבת חיפוש בראש1.
 המסך ובה סימן של זכוכית מגדלת ��

 ניתן להקליד על תיבת החיפוש ולאתר את איש הקשר. במידה ואנשי הקשר2.
 שלכם שמורים באנגלית, נסו את החיפוש הקולי המופיע בחלק מהמכשירים

 בצורת מיקרופון המופיע בתיבת החיפוש - לחצו על המקרופון ואמרו את שם
 איש הקשר.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 אפשר להוסיף תמונה לאיש קשר על ידי לחיצה על העיגול עם הסמל של●

 המצלמה בתוכו
 ניתן להוסיף פרטים נוספים לאנשי קשר דוגמת - מייל, כתובת, יום הולדת ועוד.●

 זה מאוד נוח לשמור כאן פרטים על אנשים שתרצו לזכור.



 אל תתייאשו אם אנשי הקשר שלכם אינם מסודרים ואתם לא רואים מתי תצליחו●
 לסדר אותם. גם אם יש לכם אלפי אנשי קשר, עם החיפוש הנכון תמצאו את מי

 שאתם מעוניינים למצוא בקלות.
 למתקדמים - באייפון, הרבה פעמים הגיבוי נעשה אוטומטית. באנדרואיד -●

 אפליקציות מסוימות שומרות גיבוי של אנשי הקשר שלכם ומסייעות לכם
 בשמירה נכונה של אנשי הקשר כגון מניעת כפילויות ועוד. אנו ממליצים על

 אפליקציית אנשי הקשר של גוגל שמגבה את אנשי הקשר לחשבון הגוגל שלכם.
 להתקנת אפליקציית אנשי הקשר של גוגל באנדרואיד לחצו כאן. לאייפון יש עוד

 אפליקציות שמגבות את אנשי הקשר לגוגל כגון האפליקציה הזו.

 שיעורי בית
 נסו להוסיף או לערוך איש קשר, מלאו את כל השדות כפי שלימדנו בסרטון.●
 אם תרצו אתגר נוסף, נסו להוסיף תמונה לאיש קשר כך שיקל עליכם למצוא●

 אותם בעתיד.

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.

https://pisgacyber.co.il/gold :ניתן לפנות באמצעות הטופס באתר 

https://wa.me/972584858600 :או בווטסאפ 058-4858600 - אפשר גם מהקישור 

 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.contacts&hl=en
https://contacts.google.com/
https://pisgacyber.co.il/gold
https://wa.me/972584858600

